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SCM drevelboormachine Startech 27 
 

 
 
Algemene eigenschappen: 
Machine met een enkele boorkop, die boorbewerkingen kan verrichten in het horizontale en verticale 
vlak en onder 45° in hout of soortgelijke materialen. 
Het frame van de machine is gemaakt van gebogen en gelast plaatstaal en geeft een goede 
ondersteuning voor het te bewerken materiaal. Een brugconstructie met daaraan in hoogte verstelbare 
pneumatisch klemmen bevestigd, zorgt voor het klemmen van het materiaal.  
 
• Snelwisselkoppelingen op de boorbalk, model 27 inclusief 9 snelspangereedschaphouders t.b.v. 

gereedschapopname Ø10. 
• Automatische omstelling van de boorunit, van horizontale naar verticale positie vanaf het 

controlepaneel. 
• Slag van de boorbalk in snelheid instelbaar 
• Afzuigmond bij bewerkingsunit 
• 2 stuks bovenliggende klemcilinders 
• Verlengde aanslagen rechts/links L=3000 mm met omklapbare aanslagnokken. 

gemonteerd onder 90° t.o.v. de boorbalk aan de bestaande geleiders, inclusief 4 wegklapbare 
aanslagen. 

• Hulpmiddel om de geleiders, ten op zichte van elkaar, op de juiste positie te plaatsen. 
• Revolveraanslag met 5 posities om altijd de juiste diepte te garanderen. 
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Technische gegevens: 
 

Bewerkingskop   

Hoeveelheid spillen Aant. 27 

H.o.h. afstand van de spillen mm 32 

Toerental Omw/min 2800 

motorvermogen kW (PK) 1,8 (2) 

Boordiepteverstelling 0-60 met een 
revolveraanslag voorzien van: 

posities 5 

Max. Slag van de boorbalk mm 70 

 
Gereedschap 

  

Max. gereedschaplengte mm 80 

Max. gereedschapdiameter mm 40 

 
Paneel 

  

Max. Horizontale boorhoogte mm 60 

Min. Paneel hoogte mm 10 

Max. Paneel hoogte mm 85 

Max. Paneel breedte mm 1.025 

 
Installatie 

  

Perslucht bar 6 

Persuchtverbruik per boorcyclus Nl/cycle 3,5 

Diameter afzuigmonden mm 120+60+60 

Luchtsnelheid afzuiging m/sec 20 

Luchtverbruik afzuiging m3/hr 1466 

Afmetingen werktafel mm 1.096 x 407 

Hoogte werktafel vanaf de vloeg mm 900 
  
 
 
Meer informatie: 
 
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe. 
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